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ACTIVITATS DE LLEURE
PER A INFANTS I JOVES

CURS DE PREMONITORS/ES | FORMA'T!
del 4 al 29 de juliol

de 14 a 17 anys (nascuts i nascudes entre el 2008 i 2005)

Escoles Velles

Ei jove! T'interessa el món del lleure? El vols conèixer de més a prop? Vine a descobrir-lo a través
de la proposta formativa i lúdica FORMA'T. Aquest projecte està adreçat a nois i noies de 14 a
17 anys i combina la formació en habilitats personals, l'aprenentatge de diferents coneixements i
competècies relacionades amb l'educació en el lleure com a futurs premonitors i premonitores, i
també activitats de lleure per gaudir d'un temps de lleure i de qualitat.
Els alumnes, una vegada finalitzat el curs, obtindran un certificat de participació.

Preus i opcions d'inscripció
del 12 al 27 de maig de 10.00 a 13.00 h

Opcions de pagament

S'estableix el pagament únic per aquesta activitat

Jove empadronat a la Bisbal d'Empordà
Jove d'un altre municipi

200 €
230 €

Data limit 22 de juny
Data limit 22 de juny

L'Àrea de Joventut subvenciona 30 € als joves empadronats a la ciutat que s'inscriguin a l'activitat.
Hi ha la possibilitat de tramitar un ajut per a la participació en aquesta activitat. Consulta la web municipal.

Opcions d'inscripció

El període per a formalitzar la inscripció és del 12 al 27 de maig

Via telemàtica a través de https://www.fundacioesplaigirona.cat/formació/curs-de-premonitor-a/.
En el cas que alguna família tingui dificultats per a la tramitació o per la disposició de connexió, pot dirigir-se als equipaments
municipals: Ajuntament, Escoles Velles i Pavelló Municipal d'Esports.

Qui gestiona el casal
Aquesta activitat està organitzada per l'Àrea de Joventut i Igualtat i és realitzada per formadors i formadores de l'Escola de l'Esplai
de Girona - Fundació Esplai Girona: entitat de formació en el lleure educatiu reconeguda per la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.

Colònies

S'inclouen dos dies de soritda amb una estada en una casa de colònies a concretar. L'horari ordinari es modificarà: es preveu la
sortida del primer dia a les 9.30 h i l'arribada del dia següent a les 14.00 h. Les dates de l'estada es facilitaran a les famílies i als i les
participants el primer dia d'activitat. Tot el cost de la sortida està inclòs en el preu de l'activitat.

Altres informacions d'interès
L'organització de l'activitat s'ajustarà a la normativa establerta per la Direcció General de Joventut.

